
 

  

 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 08.45 Lesekvart  Fysak Lesekvart Lesekvart Lesekvart 

08.45 - 09.45 Musikk  Fysak Gr.1 MH / Tema Tema Norsk/Matte 

09.45 -10.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 - 11.00 Gym - alle Aktivitetsdag Gr.1 MH / Tema Tema Norsk/Matte 

11.00 - 11.15  Matpause  Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.15 - 11.45 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45 - 12.45 Tema 
Introduksjon 

Aktivitetsdag Gr.1 MH / Tema  Tema/Gym Engelsk/KRLE 

12.45 -13.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

13.00 – 14.00 Tema 
Introduksjon 

  Gr.1 MH / Tema  Tema/Gym  Engelsk/KRLE 

Slutter 14.00 13.00 14.15 14.15 14.00 

 Informasjon: 

Hei! 
Denne uken går vi i gang med den første temaperioden i høstsemesteret, Vikinger. Vi vil i timene 
det står merket med tema, jobbe med dette, men vi vil også knytte temaet opp mot de ulike 
fagene, når vi jobber med dem.  

På tirsdag er det aktivitetsdag på skolen, da er det viktig at elevene har med seg klær som er gode 
å bevege seg i, dette gjelder også sko.  

Til fredag er det "Blime", og hele skolen skal danse og synge årets Blimesang og dans i skolegården 
kl 12.  

For femte året på rad er det duket for Norges største gå-til-skolen-aksjon, Beintøft. Fra 2.-29 
september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å 
komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Formålet er å inspirere til å la bilen 
stå ved å gå, sykle eller ta kollektivt.   

Årets hovedtema er «Gå sammen for fremtiden», som skal reflektere at barn over hele landet 
samles om å gjøre et tiltak for en grønnere hverdag. Underveis i konkurransen vil det bli presentert 
et nytt tema for hver uke, med mange spennende oppgaver som skal løses i fellesskap.  

Ikke bare er Beintøft sosialt og hyggelig for klassen å være med på, det er også et godt tiltak for å 
forbedre luftkvaliteten, trafikksikkerheten, helsen og miljøet. De beste klassene vinner fine 
premier, som skal bidra til videre miljøvennlig aktivitet og komme hele klassen til gode.  

Gå inn på www.beintoft.no for å lese mer om konkurransen. 

Med hilsen oss på 6.trinn  

UKEBREV 

6.TRINN – UKE 36 

02.SEP. - 06.SEP 

http://www.beintoft.no/


 

 

6.TRINN - UKE 36 
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